
 

 

  
'महा-मेट्र ो'चा राज्याचा प्रस्ताव 

०१. राज्यातील म ुंबई, नागपूर व प णे या ततन्ही मेट्र ोमागाांचे काम जलदगतीने व्हावे यासाठी 'महाराष्ट्र' म्हणजेच 

'महा-मेट्र ो' नावाचे स्वायत्त महामुंडळ वा कुं पनी स्थापन करण्यासाठीचा प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकारने कें द्राकडे 

पाठववला आहे. यासाठी वदल्लीतील 'डीएमआरसी'च्या धतीवर एक स्वतुंत्र कुं पनी स्थापन करण्याच्या 

हालचालींना स रवात झाली. 

 

०२. नागपूर मेट्र ोचे डबे तयार करण्याबाबत नागपूरने वदल्ली मेट्र ोप्रमाणे 'बुंबार्डडयर' कुं पनीचा पयााय न स्वीकारता 

'चायना रले्वे रोललग स्टॅ्क कॉपोरशेन' या तचनी कुं पनीशी करार केला आहे. नागपूर रले्वे महामुंडळ ही सुंस्था 

सुंपूणा सज्जतेने हे काम करत आहे. 
 

०३. ततन्ही मेट्र ोमागाांचे काम एकाच महामुंडळाच्या माध्यमातून झाले तर प्रकल्पाुंचे स सूत्रीकरण, फायलींचा 

फापट्पसारा घट्णे व कामाचा वेग वाढेल, असे साुंवगतले जाते. शशवाय कामातील स सूत्रताही लक्षणीयरीत्या 

वाढणार असल्याचा तका  वदला जातो. 

 

०४. देशातील सध्याच्या मेट्र ोमागाांपकैी सवाांत यशस्वी असलेल्या व रोज वकमान २७ लाख प्रवाशाुंची वाहतूक 

करणाऱ्या वदल्ली मेट्र ोचे ततन्ही ट्प्पे व त्यावरील सहाही मार्गगकाुंवरील मेट्र ोचे काम 'डीएमआरसी' या एकाच 

महामुंडळातफे करण्यात आले. 

 

०५. यातील काही मागा उत्तर प्रदेश व काही हररयानातही जातात. त्या राज्य सरकाराुंशी चचाा करणे, वदल्ली व 

बाहेरील जागाुंची खरदेी-उपलब्धता व इतर कामे 'डीएमआरसी'च्या माध्यमातून केल्याने कामाुंना गती 

आल्याचे वनरीक्षण नगरववकास मुंत्रालयाने नोंदववले आहे. 

 

०६. या पार्श वाभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने वदलेला 'महा-मेट्र ो' प्रस्तावात अमान्य करण्यासारखे काही नाही. 

त्यातील प्रशासवनक व आर्थथक बाजू अतधक स्पष्ट् झाल्यास तो मान्य करण्यात कें द्राला फारशी अडचण नाही. 
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जगातील बॅुंकाुंत २१ अब्ज कोट्ी डॉलरची गुंगाजळी 
०१. जगभरातील प्रम ख कें द्रीय बॅुंकाुंच्या मालमत्ताुंमध्ये गेल्या पाच वर्ाांमध्ये कमालीची वाढ झालेली पाहायला 

वमळाली आहे. सन २०११ पासून मालमत्ता खरदेीपासून शेअर खरदेीमध्ये उतरलेल्या जगभरातील कें द्रीय 

बॅुंकाुंची मालमत्ता आता २१ अब्ज कोट्ी डॉलरच्या घरात पोचल्याचे 'ब्लूमरॅुंग शो' या सुंस्थेने केलेल्या 

सुंशोधनात समोर आले आहे. 

 

०२. गेल्या वर्ााचा ववचार करता या वर्ी सवाातधक दहा ट्के्क बॅुंकाुंच्या मालमत्ताुंमध्ये वाढ झालेली आहे. 

ववशेर्त: शेअर बाजारातील ग ुंतवण कीचा बॅुंककग के्षत्राला सवाातधक फायदा झाल्याचे पाहावयास वमळत आहे. 

 

०३. जगातील ट्ॉप १० बॅुंकाुंनी ऑक् ट्ोबर २०१६ च्या दरम्यान २६५ ट्क् क् याुंनी मालमत्ता वाढववली होती. 

आध वनक वनदेशाुंकाच्या धोरणात्मक वनदेशाुंकान सार (एमएससीआय) सवा देशाुंच्या मालमत्ताुंचा वनदेशाुंकही १९ 

ट्क् क् याुंनी वाढला असल्याचे 'ब्लूमरॅुंग बक् लेज'च्या जागततक वनदेशाुंकाच्या सुंशोधनादरम्यान वनदशानास आले. 

 

०४. गेल्या दशकापासून स्स्वस बॅुंकेचा ववस्तार झपाट्याने वाढत गेल्याचे वनरीक्षणही 'ब्लूमरॅुंग'ने नोंदववले आहे. 

जगात सवाातधक पोट्ाफोललओ स्स्वस बॅुंकेकडे आहेत. यानुंतर बॅुंक ऑफ रशशयाने सवाातधक ६८ ट्क् क् याुंची वाढ 

नोंदववली. याचसोबत बॅुंक ऑफ जपान व य रोपीयन सेंट्रल बॅुंकेनेही आपल्या मालमत्ताुंमध्ये वाढ करण्यासाठी 

आवर्श यक प्रयत्न केले आहेत. या बॅुंकाुंची मालमत्ता ३१ तडसेंबरपासून २.१ अब्ज कोट्ी डॉलरपयांत पोचली 

आहे. 

 

०५. चीनची पीपल्स बॅुंक ऑफ चायना आशण अमेररकेच्या फेडरल ररझव्हाची मालमत्ता मात्र २ ट्क् क् याुंनी कमी 

झाली. स्स्वस बॅुंक आशण सेंट्रल बॅुंक ऑफ ब्राझीलने आपल्या अथाव्यवस्थाुंना चालना देत १५ ट्के्क वाढीचा दर 

ठेवला आहे. 

 

०६. २१ अब्ज कोट्ी डॉलरची मालमता ही केवळ २९ जागततक अथाव्यवस्थाुंच्या २९ ट्के्क मालमत्ता होय. ही 

मालमत्ता सप्ट्ेंबर २००८ च्या त लनेत द प्पट् झाली आहे. २००८ मध्ये 'लेहमन ब्रदसा'म ळे जागततक 
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अथाव्यवस्थाुंवर आररष्ट् आले होते. जगात आर्थथक आणीबाणीही लागू करण्यात आली होती. त्यानुंतर 

अथाव्यवस्थाुंनी ववकासाला चालना देणाऱ्या योजनाुंम ळे गेल्या सात ते आठ वर्ाांत जगातील बॅुंकाुंची मालमत्ता 

जवळपास द पट्ीने वाढली. 

 

०७. जगातील ७५ ट्के्क कें द्रीय बॅुंकाुंची मालमत्ता चार ववभागाुंच्या धोरणकत्याांच्या वनयुंत्रणात आहेत. चीन, 

अमेररका, जपान आशण य रोझोन हे ते चार ववभाग आहेत. त्यानुंतर इतर सहा प्रबल कें द्रीय बॅुंकाुंमध्ये ब्राझील, 

स्स्वत्झलांड, सौदी अरवेबया, वब्रट्न, भारत आशण रशशया याुंचा समावेश होतो. आुंतरराष्ट्र ीय नाणेवनधीच्या 

आकडेवारीन सार त्यानुंतर इतरही १०७ कें द्रीय बॅुंकाुंची मावहती उपलब्ध आहे. 
 

राज्यात आयआयट्ी, आयआयएम साठी चॅलेंज पद्धत 

०१. राज्यात एम्स, आयआयट्ी, आयआयएम, नवीन बुंदर, रुग्णालय, कें द्र सरकारचा एखादा प्रकल्प ककवा 

कें द्र सरकारचा कायाक्रम आपल्या राज्यात व्हावा यासाठी इच्छ क असलेल्या राज्याुंना आता बोली लावावी 

लागण्याची शक्यता आहे. कें द्र सरकाने स्स्वत्झलांडच्या धतीवर भारतातही स्स्वस चँलेज पद्धत स्वीकारण्याची 

तयारी स रु केली आहे. 

 

०२. स्स्वस चॅलेंज पद्धतीचे आणखी एक वैशशष्ट्ट्य म्हणजे लललाव प्रवक्रयेत थडा पाट्ीने लावलेली बोली ही 

पवहल्यापेक्षा चाुंगली असली तरी पवहल्या अजादाराला बोलीत स धारणा करण्याची सुंधी वदली जाते. 

त्याने अपेके्षन सार स धारणा केल्यास त्यालाच कुं त्राट् वदले जाते. 
 

०३. प्रकल्प ककवा कायाक्रमासाठी वदली जाणारी, तेथील दळणवळणाची स ववधा, त्याम ळे वनमााण होणारा 

रोजगार, ववववध परवानगी वमळण्यास लागणारा कालावधी अशा ववववध वनकर्ाच्या आधार ेही प्रवक्रया पार 

पडणार आहे. यात सवाातधक गूण वमळवणा-या राज्याला प्रकल्प ककवा कायाक्रमाच्या आयोजनाचा मान वमळणार 

आहे.  
 

०४. कें द्र सरकारने स्वीस चँलेंज पद्धतीन सार यापूवीही ४०० रले्वे स्थानकाुंचा ववकास केला आहे. याशशवाय 

राज्य सरकारनेही रस्ते आशण गृहप्रकल्पाुंसाठी या पद्धतीचा स्वीकार केला आहे. 
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राज्यातील ग्राहक मुंचाुंमध्ये ५९ हजार प्रकरणे प्रलुंवबत 

०१. राज्य ग्राहक कायद्याअुंतगात स्थापन करण्यात आलेल्या ग्राहक आयोग व ग्राहक मुंचाुंमध्ये प्रलुंवबत 

प्रकरणाुंची सुंख्या वाढतच असून ती आता ५९ हजारावर गेली आहे. प्रलुंवबत प्रकरणाुंच्या बाबतीत महाराष्ट्र  हे 

देशात द सऱ्या क्रमाुंकावर पोहोचले आहे. 

 

०२. राज्य आयोग व जजल्हा ग्राहक मुंचचा दजाा अधान्यातयक स्वरूपाचा आहे आशण त्याुंचे कामकाज अुंशत: 

वदवाणी न्यायालयाप्रमाणे चालते.वदवसेंवदवस राज्यभरात सवात्र जजल्हा ग्राहक तक्रार मुंचाुंकडे तक्रारी वाढत 

असताना वनकाली वनघण्याचे प्रमाणही स धारत आहे, पण गती कमी आहे. 
 

०३. राज्य ग्राहक आयोगाची स्थापना ३१ ऑक्ट्ोबर १९८९ रोजी करण्यात आली होती. या आयोगावर 

अध्यक्ष आशण पाच सदस्य काम करतात. याखेरीज जजल्हा पातळीवरच ग्राहकाुंच्या तक्रारींचे वनवारण व्हावे, 

यासाठी जजल्हा तक्रार वनवारण मुंचाची स्थापना करण्यात आली. या मुंचावर अध्यक्ष व दोन सदस्याुंची नेमणूक 

केली जाते.  
 

०४. सध्या जजल्हा पातळीवर एकूण ४० ग्राहक तक्रार वनवारण मुंच व तात्प रत्या स्वरूपात तीन अततररक्त 

जजल्हा ग्राहक तक्रार वनवारण मुंच स्थापन करण्यात आले आहेत.२० लाख रुपयाुंपयांतचे दावे जजल्हा 

मुंचाकडून, तर २० लाख ते १ कोट्ी रुपयाुंपयांतचे दावे राज्य आयोगातफे हाताळले जातात. 
 

०५. जजल्हा मुंचाने वदलेल्या वनणायाववरोधात राज्य आयोगाकडे अपील करता येते. कन्फोनेट् या नव्या 

सुंगणकीय प्रणालीने ग्राहक मुंच जोडले गेले आहेत. 
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एसबीआयकडून सहा लाख डेवबट् काडा ब्लॉक 

०१. एसबीआयकडून जूलै मवहन्याच्या अखेरीपयांत २० कोट्ी २७ लाख डेवबट् काडा ववतरीत करण्यात आली 

होती. त्यापकैी २५ ट्के्क म्हणजे तब्बल पाच लाख काडा बुंद करण्यात आली आहेत. ग्राहकाुंना ही काडा बुंद 

करण्यात आल्याची मावहती ईमेल्स आशण एसएमएसद्वार ेपाठववण्यात आली आहे. 

 

०२. अन्य बँकाुंच्या एट्ीएम मशशन्समध्ये एसबीआयचे डेवबट् काडा ट्ाकल्यानुंतर सुंशयास्पद व्यवहार होत 

असल्याचे लक्षात आल्यानुंतर एसबीआयकडून हा वनणाय घेण्यात आला आहे. 
 

०३. तज््ाुंच्या मते या अन्य बँकाुंच्या एट्ीएममधून या डेवबट् काडाांमध्ये व्हायरस शशरला असावा. त्याम ळे या 

काडाांचा वापर करणे तात्काळ बुंद करणे शे्रयस्कर ठरले, असे तज््ाुंचे म्हणणे होते. ज्या डेवबट् काडाांमध्ये हा 

वबघाड झाला ती सवा काडा वहताची पेमेंट् सर्व् व्हसकडून वनयुंवत्रत केली जात होती. 
 

 

 

केरळचे कक्काथ रुथू बेट् उत्तम पयाट्नस्थळाुंच्या यादीत 

०१. पयाट्नासाठी प्रजसद्ध असलेल्या केरळला आणखी एक मानाचा बह मान वमळाला आहे. केरळच्या 

कक्काथ रुथू या छोट्य़ा बेट्ाला जगातील सवोत्तम वठकाणाुंच्या यादीत स्थान वमळाले आहे. 'नॅशनल 

जजओग्रावफक' वनयतकाललकाने ही यादी प्रजसद्ध केली आहे. 

 

०२. नॅशनल जजओग्रावफकने 'अराऊुं ड द वल्डा इन २४ अवसा' या नावाने पयाट्नासाठी जगातील सवोत्तम 

वठकाणाुंची यादी प्रजसद्ध केली आहे. त्यात २४ तासाुंत जगातील कोणती वठकाणे, कोणत्या वेळी सवोत्तम आशण 

प्रेक्षणीय असतात, याचा वेध घेण्यात आला आहे.  
 

०३. नॅशनल जजओग्रावफकने उत्तम वठकाणाुंच्या यादीत कक्काथ रुथू बेट्ाचा समावेश केल्याने केरळचे पयाट्नमुंत्री 

ए. सी. मोईदीन याुंनी आनुंद व्यक्त केला.  
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०४. केरळला वनसगााचे वरदान लाभले आहे. जगभरातील पयाट्क केरळला भेट् देतात. नॅशनल जजओग्रावफकने 

वदलेल्या बह मानाम ळे पयाट्काुंच्या सुंख्येत वाढ होईल, असा ववश्वास व्यक्त केला जात आहे. कोचीपासून जवळ 

असलेल्या कक्काथ रुथला पारुंपररक बोट्ीने जाता येते. हे बेट् पक्षी वनरीक्षकाुंसाठीही पवाणी आहे. 
 

 

 

इरोम शर्गमलाुंनी केली राजकीय पक्षाची स्थापना 

 

०१. सोळा वरे् उपोर्ण केल्यानुंतर राजकारणात येण्याची घोर्णा करणाऱ्या आयना लेडी इरोम शर्गमला याुंनी 

नव्या राजकीय पक्षाची घोर्णा केली आहे. 'वपपल्स ररसजांस अॅण्ड जस्स्ट्स अलायन्स' या नव्या पक्षाच्या 

माध्यमातून त्या जनतेची सेवा करणार आहेत. 
 

०२. या नव्या पक्षाचा प्रभाव आगामी वनवडण कीत वनतितच वदसून येईल असा अुंदाज राजकीय तज््ाुंनी व्यक्त 

केला आहे. याच मवहन्यात इरोम शर्गमला याुंना जजल्हा न्यायालयाने आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी एका 

खट्ल्यात वनदोर् ठरवले होते.  
 

०३. मशणपूरमधील सशस्त्र दल ववशेर्ातधकार कायदा (अफ्सस्पा) हट्वण्याच्या मागणीसाठी त्याुंनी तब्बल १६ 

वरे् उपोर्ण केले होते. परुंत  त्याुंना त्यात यश आले नाही. त्यानुंतर त्याुंनी उपोर्ण सोडले व राजकीय पक्ष 

स्थापण्याची भ वमका घेतली होती. 
 

 

 

For More Updates Visit 

http://www.mpscacademy.com 

https://3.bp.blogspot.com/-hMhVC_Ry960/WAcDzbarq8I/AAAAAAAABYA/foGcYiNfgnYmWhFvOOE_eZXkXP83ZBdOwCLcB/s1600/8105_iromsharmila.jpg
http://www.mpscacademy.com/


 

 

दललत-आवदवासींसाठी एससी-एसट्ी हबची स्थापना 
०१. देशातील दललत व आवदवासी सम दायातील उद्योजकाुंना व्यापार, उद्योग के्षत्रामध्ये चालना देण्यासाठी 

राष्ट्र ीय अन सूतचत जाती-अनूसूतचत जमाती हबची (एससी-एसट्ी) वनर्गमती करण्यात आली. या हबसाठी 

प्राथवमक खचा ४९० कोट्ी रुपये येणार आहे.  

 

०२. एससी-एसट्ी हब उद्योगाला बळकट्ी देण्यापासून ते बाजाराची उपलब्धता, देखरखे, बाुंधणी क्षमता, 

आर्थथक साह्याच्या योजना, सवोत्तम व्यापार पद्धतींववर्यी जनजागृती आदी कायाक्रम राबववण्यामध्ये मदत 

करणार आहे.  
 

०३. सन २०१२ च्या सावाजवनक खरदेी धोरणान सार मुंत्रालये, ववववध ववभाग, कें द्रीय सावाजवनक के्षत्रातील 

उद्योगाुंमधील ग ुंतवण कीमध्ये ४ ट्के्क ग ुंतवणूक ही अनूसूतचत जाती-जमातीच्या उद्योजकाुंसाठी असावी, असे 

उविष्ट् ठेवण्यात आले आहे.  

 

०४. लघ  व मध्यम उद्योग के्षत्र (एमएसएमई) हे भारताच्या अथाव्यवस्थेचे सवाांत मोठे बलस्थान आहे. एकूण 

देशाुंतगात उत्पादनामध्ये (जीडीपी) ३८ ट्के्क वाट्ा हा लघ  व मध्यम उद्योग के्षत्राचा आहे. 
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